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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 458/2007 2014/EES/54/8  

frá 25. apríl 2007 

um evrópskt kerfi samþættra hagskýrslna um félagslega vernd (ESSPROS) (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 285. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (1), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 2. gr. sáttmálans er það eitt af verkefnum
Bandalagsins að stuðla að öflugri félagslegri vernd.

2) Fundur leiðtogaráðsins í Lissabon í mars árið 2000 varð
hvati að skoðanaskiptum milli aðildarríkjanna um stefnur
í nútímavæðingu félagslegra verndarkerfa.

3) Með ákvörðun ráðsins 2004/689/EB (3) var komið á fót
nefnd um félagslega vernd sem vettvangi fyrir samvinnu
framkvæmdarstjórnarinnar og aðildarríkjanna um nú-
tímavæðingu og umbætur á félagslegum verndarkerfum.

4) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 27. maí
2003 er gerð grein fyrir áætlun um hagræðingu á opinni
samræmingaraðferð á sviði félagsmálastefnu með það í
huga að efla félagslega vernd og félagslega aðlögun
innan Lissabon-áætlunarinnar. Hinn 20. október 2003
samþykkti ráðið að hagræðingin skyldi koma til
framkvæmda frá og með 2006. Í þessu sambandi skal
sameiginleg ársskýrsla vera grundvallartæki til
skýrslugjafar þar sem fram koma mikilvægustu
greiningarniðurstöður og pólitískur boðskapur sem lúta
bæði að opnu samræmingaraðferðinni (OMC) á þeim
mismunandi sviðum þar sem henni er beitt og að
þverfaglegum málefnum er tengjast félagslegri vernd.

5) Með opnu samræmingaraðferðinni hafa nýjar áherslur
verið lagðar á nauðsyn samanburðarhæfra, tímanlegra og
áreiðanlegra hagskýrslna á sviði félagsmálastefnunnar.
Samanburðarhæfar hagskýrslur um félagslega vernd eru
einkum notaðar í sameiginlegu ársskýrslunni.

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 113, 30.4.2007, bls. 3. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 130/2007 frá 28. september 
2007 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 9, 21.2.2008, 
bls. 48. 

(1) Stjtíð. ESB C 309, 16.12.2006, bls. 78. 
(2) Álit Evrópuþingsins frá 30. nóvember 2006 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 22. mars 2007. 
(3) Stjtíð. ESB L 314, 13.10.2004, bls. 8. 

6) Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna)
safnar nú þegar saman ársgögnum um félagslega vernd
frá aðildarríkjunum, sem þau afhenda af fúsum og
frjálsum vilja. Þessi aðferð er orðin að fastri venju í
aðildarríkjunum og hún er grundvölluð á sameiginlegum,
aðferðafræðilegum meginreglum sem eiga að tryggja
samanburðarhæfi gagna.

7) Gerð tiltekinna hagskýrslna Bandalagsins ákvarðast af
reglunum sem settar eru fram í reglugerð ráðsins (EB)
nr. 322/97 frá 17. febrúar 1997 um hagskýrslur
Bandalagsins (4).

8) Ráðstafanirnar, sem eru nauðsynlegar til framkvæmdar
þessari reglugerð, ber að samþykkja í samræmi við
ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um
reglur um meðferð framkvæmdavalds sem
framkvæmdastjórninni er falið (5).

9) Einkum skal veita framkvæmdastjórninni umboð til að
ákveða hvaða ár skuli hefja söfnun ítarlegra gagna um
hreinar félagslegar bætur. Einnig skal veita
framkvæmdastjórninni umboð til að samþykkja
ráðstafanir varðandi ítarlega flokkun viðkomandi gagna,
þær skilgreiningar sem á að nota og uppfærslu á reglum
um miðlun. Þar eð þessar ráðstafanir eru almenns eðlis
og þeim er ætlað að breyta veigalitlum þáttum þessarar
reglugerðar og auka við hana nýjum veigalitlum þáttum,
skulu þær samþykktar í samræmi við stjórnsýslu-
málsmeðferð með eftirliti sem kveðið er á um í 5. gr. a í
ákvörðun 1999/468/EB.

10) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum
þessarar reglugerðar, þ.e. að koma á sameiginlegum
hagskýrslustöðlum við öflun samhæfðra gagna, og þeim
verður betur náð á vettvangi Bandalagsins, er
Bandalaginu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi
við dreifræðisregluna eins og kveðið er á um í 5. gr.
sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og
hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en
nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að þessu markmiði.

 ________________  

(4) Stjtíð. EB L 52, 22.2.1997, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1). 

(5) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun 
2006/512/EB (Stjtíð. ESB L 200, 22.7.2006, bls. 11). 
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11) Samstarf við Efnahags- og framfarastofnunina (OECD) á 
sviði hreinna félagslegra bóta er þegar fyrir hendi. 

12) Samráð hefur verið haft við hagskýrsluáætlunarnefndina 
sem komið var á fót með ákvörðun ráðsins 89/382/EBE, 
KBE (1).  

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:  

1. gr. 

Viðfangsefni 

Markmiðið með þessari reglugerð er að koma á fót evrópsku 
kerfi samþættra hagskýrslna um félagslega vernd (hér á eftir 
nefnt ESSPROS), með því að setja: 

a) aðferðafræðilegan ramma sem er byggður á sameiginlegum 
stöðlum, skilgreiningum, flokkunum og reiknings-
skilareglum, sem nota skal við gerð hagskýrslna á 
samanburðarhæfum grunni í þágu Bandalagsins, 

og 

b) tímamörk fyrir afhendingu hagskýrslna sem eru teknar 
saman í samræmi við ESSPROS. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „hagskýrslur Bandalagsins“: hagskýrslur eins og þær eru 
skilgreindar í 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 322/97, 

b) „Félagsleg vernd“:öll afskipti opinberra aðila eða 
einkaaðila, ætluð til að létta fjárhagslega byrði heimila og 
einstaklinga í tengslum við skilgreinda áhættu eða þörf, að 
því tilskildu að hvorki sé um að ræða gagnkvæmt 
fyrirkomulag samhliða þeim né sérstakt fyrirkomulag.  
Áhætta sú eða þarfir, sem geta fallið undir félagslega 
vernd, eru, samkvæmt samkomulagi, eftirfarandi: : veikindi 
og/eða heilsugæsla, fötlun, elli, eftirlifandi bótaþegi, 
fjölskylda/börn, atvinnuleysi, húsnæði og félagsleg 
útilokun sem er ekki skilgreind annars staðar. 

c) „Félagsverndarkerfi“: sérstakar reglur, studdar af einni 
hageiningu eða fleiri, sem gilda um úthlutun félagslegra 
bóta og fjármögnun þeirra, 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47. 

d) „Félagslegar bætur“: tilfærslur, í reiðufé eða í fríðu, frá 
félagsverndarkerfi til heimila og einstaklinga til að létta 
þeim byrðina í tengslum við skilgreinda áhættu eða þarfir,  

e) „Efnahagslegar bætur": félagsleg vernd, sem veitt er í formi 
skattaívilnana, væri skilgreind sem félagslegar bætur ef 
greitt væri í peningum, að undanskildum skattafslætti sem 
stuðlar að félagslegri vernd eða eflingu 
séreignartryggingarsjóða, 

f) „Hreinar félagslegar bætur“: verðgildi félagslegra bóta, að 
undanskildum sköttum og félagslegum framlögum sem 
bótaþegi greiðir, auk verðgildis efnahagslegu bótanna. 

3. gr. 

Gildissvið kerfisins. 

1. Hagskýrslur, sem varða grunnkerfi ESSPROS, skulu taka 
til fjárstreymis vegna útgjalda og tekna sem varða félagslega 
vernd.  

 Gögn þessi skal senda fyrir sérhvert félagsverndarkerfi. Fyrir 
hvert kerfi skal láta í té sundurliðuð gögn um útgjöld og tekjur 
eftir ESSPROS-flokkuninni. 

Í 1. lið í I. viðauka er, að því er varðar megindleg gögn eftir 
kerfum og sundurliðaðar bætur, mælt fyrir um þau gögn sem 
skal afhenda með vísun í heildarflokkun og fyrirkomulag á 
framlagningu og miðlun gagna. Í 2. lið í I. viðauka er, að því er 
varðar eigindleg gögn eftir kerfum og sundurliðaðar bætur, 
mælt fyrir um þau gögn sem skal afhenda með vísun í 
heildarflokkun og fyrirkomulag á framlagningu og miðlun 
gagna. 

Fyrsta gagnaöflunarárið skal vera 2008. 

2. Til viðbótar við grunnkerfi ESSPROS skal bæta við 
sérstökum viðhengjum (e. modules) sem taka til frekari 
tölfræðilegra upplýsinga um eftirlaunaþega og hreinna 
félagslegra bóta. 

4. gr. 

Viðhengi um lífeyrisþega 

1. Bæta skal viðhengi um lífeyrisþega við grunnkerfið frá 
fyrsta ári gagnaöflunar samkvæmt þessari reglugerð. Í II. 
viðauka er mælt fyrir um þau viðfangsefni sem fjalla skal um 
og um fyrirkomulagið á framlagningu og miðlun gagna. 

2. Fyrsta gagnaöflunarárið skal vera 2008. 
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5. gr.

Viðhengi um hreinar félagslegar bætur 

1. Með það í huga að nýtt viðhengi um hreinar félagslegar
bætur verði lagt fram, skulu öll aðildarríkin afla gagna með 
forkönnun fyrir árið 2005 og því skal vera lokið fyrir árslok 
2008. Mælt er fyrir um þau viðfangsefni sem fjallað verður um 
og fyrirkomulag gagnaflutninga í III. viðauka. 

2. Á grundvelli samtengingar gagna úr forkönnunum
einstakra aðildarríkja og að því tilskildu að niðurstaða mjög 
mikils meirihluta forkannananna sé jákvæð skal samþykkja þær 
ráðstafanir sem lúta að því að hefja ítarlega gagnaöflun að því 
er varðar þetta viðhengi, í samræmi við 
stjórnsýslumálsmeðferð með eftirliti sem um getur í 3. mgr. 8. 
gr. Ekki skal hefja svo ítarlega gagnaöflun fyrir 2010. 

6. gr.

Gagnalindir 

Hagskýrslur um félagslega vernd skulu byggjast á eftirfarandi 
gagnalindum, eftir því hversu aðgengileg gögnin eru í 
aðildarríkjunum og í samræmi við landslög og innlendar 
venjur: 

a) skrám og öðrum stjórnsýsluheimildum:

b) könnunum,

c) áætlunum.

7. gr.

Fyrirkomulag við framkvæmd 
1. Við framkvæmd þessarar reglugerðar skal taka tillit til
niðurstaðna úr kostnaðar- og ábatagreiningu viðvíkjandi 
grunnkerfi ESSPROS, eins og fram kemur í I. viðauka,  

viðhengi um lífeyrisþega, eins og fram kemur í II. viðauka og 
viðhengi um hreinar félagslegar bætur eins og fram kemur í 5. 
gr. 

2. Ráðstafanir, sem varða snið fyrir sendingu gagna, niður-
stöður, sem á að senda, og viðmiðanir fyrir gæðamælingu ber 
að samþykkja í samræmi við stjórnsýslumálsmeðferðina sem 
um getur í 2. mgr. 8. gr. 

3. Ráðstafanir varðandi ákvörðunina um fyrsta ár ítarlegrar
gagnaöflunar og ráðstafanir, sem varða ítarlega flokkun á 
viðkomandi gögnum, skilgreiningar, sem á að nota, og 
uppfærsla á reglum um miðlun skulu samþykktar í samræmi 
við stjórnsýslumálsmeðferð með eftirliti sem um getur í 3. mgr. 
8. gr. Þessar ráðstafanir miða að því að breyta atriðum sem
ekki teljast grundvallaratriði í þessari reglugerð, m.a. með því 
að bæta við hana. 

8. gr.

Málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar hagskýrslu-
áætlunarnefndar sem komið var á fót með ákvörðun 
89/382/EBE, KBE. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. og 7.
gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af ákvæðum 8. gr. 
hennar. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 1.–4.
mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af 
ákvæðum 8. gr. hennar. 

9. gr.

Gildistaka. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari 
lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 25. apríl 2007. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

H.-G. PÖTTERING G. GLOSER 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

GRUNNKERFI ESSPROS 

1. Megindleg gögn eftir kerfum og sundurliðaðar bætur  

1.1. Afhent gögn 

Með vísan til heildarflokkunar eiga afhent gögn að ná yfir: 

1.1.1. Útgjöld 

1.1.1.1. Félagslegar bætur flokkaðar eftir:  

a) málaflokkum (með hliðsjón af áhættu eða þörf)

og 

b) fyrir hvern málaflokk með tvíþættri sundurliðun, tekjutengdar eða ótekjutengdar, bætur í peningum
(sundurliðað í reglubundnar bætur og eingreiðslu bætur) eða veitt aðstoð. 

1.1.1.2. Stjórnunarkostnaður 

1.1.1.3. Millifærslur í önnur kerfi 

1.1.1.4. Önnur útgjöld 

1.1.2. Tekjur 

1.1.2.1. Framlög til félagslegra kerfa 

1.1.2.2. Almenn framlög hins opinbera 

1.1.2.3. Millifærslur úr öðrum kerfum 

1.1.2.4. Aðrar tekjur 

Viðkomandi gögn (með vísan í ítarlega flokkun) verða lögð fram í samræmi við stjórnsýslumálsmeðferð með 
eftirliti sem um getur í 3. mgr. 8. gr. 

1.2. Framlagning gagna 

Hagskýrslur verða lagðar fram árlega. Gögn skulu eiga við almanaksárið í samræmi við  starfsvenjur innan 
hvers aðildarríkis. Afhendingarfrestur gagna fyrir árið N, ásamt öllum leiðréttingum fyrri ára, er 30. júní ársins 
N + 2. 

1.3. Miðlun 

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal birta gögn um útgjöld til allra þátta kerfis 
félagslegar verndar vegna ársins N fyrir 31 október ársins N + 2. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa 
Evrópubandalaganna) skal jafnframt dreifa ítarlegum gögnum eftir kerfum til tiltekinna notenda (stofnana í 
aðildarríkjunum sem taka saman ESSPROS-gögn, deilda framkvæmdastjórnarinnar og alþjóðlegra stofnana). 
Þessum tilteknu notendum er eingöngu heimilt að birta gögn um flokka kerfa. 

2. Eigindlegar upplýsingar eftir kerfum og sundurliðaðar bætur 

2.1. Viðfangsefni 

Fyrir hvert kerfi skulu í eigindlegu upplýsingunum vera almenn lýsing á kerfinu, ítarleg lýsing á bótunum og 
upplýsingar um nýlegar breytingar og endurbætur. 
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2.2. Framlagning gagna og uppfærsla eigindlegra upplýsinga 

Árleg uppfærsla fullgerðs safns eigindlegra upplýsinga, sem þegar hafa verið veittar, takmarkast við breytingar 
á félagslega verndarkerfinu og verður send með megindlegu gögnunum. 

2.3. Miðlun 

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal miðla eigindlegum upplýsingum vegna allra þátta 
félagsverndarkerfis vegna ársins N eigi síðar en 31. október ársins N + 2 
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II. VIÐAUKI

VIÐHENGI UM LÍFEYRISÞEGA 

1. Tegundir bótaflokka

Þetta viðhengi tekur til gagna um lífeyrisþega sem eru skilgreindir sem viðtakendur einna eða fleiri eftirfarandi
reglubundinna tegunda bóta í peningum frá félagsverndarkerfi: 

a) örorkulífeyrir,

b) snemmteknar eftirlaunabætur vegna minnkaðrar starfsgetu,

c) ellilífeyrir,

d) væntanlegur ellilífeyrir,

e) hlutalífeyrir,

f) eftirlifendalífeyrir

g) snemmtekin eftirlaun vegna aðstæðna á vinnumarkaði.

2. Framlagning gagna

Hagskýrslur verða lagðar fram árlega. Gögnin eru stöðutölur sem eiga við lok almanaksársins. Frestur til að senda gögn
fyrir árið N er til 31. maí ársins N + 2., skv. eftirfarandi sundurliðun:

a) eftir félagsverndarkerfi,

b) eftir kyni í öllum kerfum,

3. Miðlun

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) mun birta gögn um öll félagsverndarkerfi vegna ársins N fyrir 31
október ársins N + 2. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal á sama tíma miðla ítarlegum gögnum
eftir kerfum til tiltekinna notenda (stofnana í aðildarríkjunum sem taka saman ESSPROS gögn, deildir
framkvæmdastjórnarinnar og alþjóðlegar stofnanir). Þessum tilteknu notendum er eingöngu heimilt að birta gögn um
flokka kerfa.

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) mun birta niðurstöðutölu fyrir hvern flokkanna sjö vegna ársins N
og miðla henni til tiltekinna notenda (stofnana í aðildarríkjunum sem taka saman ESSPROS gögn, deildir
framkvæmdastjórnarinnar og alþjóðlegar stofnanir) fyrir 31. október ársins N + 2. 

III. VIÐAUKI

ÖFLUN GAGNA MEÐ FORKÖNNUN UM HREINAR FÉLAGSLEGAR BÆTUR 

1. Viðfangsefni

Þetta gagnasafn nær yfir útreikninga á „hreinum félagslegum bótum“

2. Framlagning gagna

Tilgreina verður viðeigandi hluta tekjuskatts einstaklinga og félagslegra framlaga, sem lögð eru á félagslegar bætur fyrir
árið 2005, samkvæmt ólíkum tegundum félagslegra bóta í peningum, sem skal helst skipta frekar í sérstaka undirflokka
kerfa sem eru skattlögð á sams konar hátt.  Í erfiðum tilvikum má tilkynna um niðurstöðurnar eftir viðeigandi hópum
bóta, t.d. öllum sjö lífeyrisflokkunum sem taldir eru upp í II. viðauka eða heildarbætur í peningum fyrir sérstaka
málaflokka. Efnahagsbætur eru tilgreindar fyrir hvern lið fyrir sig eftir því um hverskonar tekjutap er að ræða.


